Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er in
week 27 een aantal activiteitendagen gepland. Hieronder een
beschrijving per dag van de activiteiten die voor 4VWO zijn
georganiseerd.
Maandag 1 juli: Rechtbank in school
Een gastdocent van ProDemos komt een workshop geven over de werking van een rechtbank. Dit
gaat dan niet alleen over de mate van straf, maar hoe het proces werkt in een rechtbank. Naast deze
workshop krijgen jullie een film van een waargebeurd verhaal te zien. Deze film gaat over de
rechtspraak in Nederland en de invloed die hierop kan worden uitgeoefend. Het schema van vandaag
ziet er als volgt uit.
4VW1
4VW2

Film +nabespreken (A208)
10.00 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

Rechtbank in de klas (A209)
12.30 – 14.00 uur
10.15 – 12.00 uur

Dinsdag 2 juli: Een eerste kennismaking met BHV (bedrijfshulpverlening)
Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Misschien heb je al wat ervaring, of ben
je bekent met deze term binnen uw eigen werkomgeving. De taken van bedrijfshulpverlener zijn: het
verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand en het beperken
van de gevolgen van ongevallen, het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers
en andere personen binnen het bedrijf of binnen een organisatie.
Tijdens deze dag maken de leerlingen kennis met de hierboven genoemde facetten. Zo krijgen de
leerlingen een idee wat BHV inhoudt en leren ze de eerste stappen om te kunnen handelen in
noodsituaties. Een hele waardevolle ervaring voor nu, maar zeker ook voor in de toekomst.
Het programma van vandaag is van 8.30 uur tot en met 17.00 uur, met om 12.30 uur een pauze.
4VW1 start in A107 en 4VW2 start in A108.
Woensdag 3 juli: natuurkunde/aardrijkskunde
Vandaag zijn er 2 programma’s. Om 9.00 uur worden de leerlingen van aardrijkskunde verwacht met
de fiets op het schoolplein. Jullie gaan met meneer van Holt het project historische geografie
uitvoeren. De uitvoering van het project vindt plaats in de omgeving van Brielle en duurt tot 13.00
uur.
De leerlingen van natuurkunde worden om 8.30 uur verwacht in A204. Meneer Hofman heeft voor
de leerlingen van natuurkunde een programma over moduleren. Het programma van natuurkunde
duurt tot 12.30 uur.
Donderdag 4 juli: CKV dag (CKV is het vak Culturele Kunstzinnige Vorming)
Het vak CKV wordt dit jaar afgesloten met een programma vol met verschillende culturele
activiteiten. Vanuit de vakdocent is al een bericht gestuurd om je in te schrijven bij de verschillende
workshops. Vandaag krijgen jullie ook de ruimte om alle opdrachten van CKV af te ronden en op
Glogster te plaatsen. Daarnaast komt ook nog een band uit België om jullie te vertellen hoe de Blues
is ontstaan. Deze dag start om 9.00 uur en duurt tot en met 14.30 uur.
Vrijdag 5 juli: Inhalen en inkijken toetsen uit de toetsweek/ LOB.

Als in de afgelopen toetsweek een toets niet gemaakt is, wordt deze vandaag voor de leerling
ingepland. Er kunnen 2 toetsen worden ingehaald. Aan het einde van de toetsweek wordt een
overzicht gestuurd naar de leerlingen wie wat moet inhalen en in welk lokaal.
Vanuit de Erasmus Universiteit krijgen jullie vandaag meer informatie over de verschillende
opleidingsrichtingen. De planning voor vandaag wordt later nog bekend gemaakt, de tijden van de
voorlichting vanuit Erasmus zijn op dit moment nog niet bekend.
Ik wens jullie een leerzame en plezierige activiteitenweek toe.
Met vriendelijke groet,
Jerre van Doren (afdelingsleider VWO)

